Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek
Rodzaj pomocy

Zwolnienie z obowiązku
opłacania składek za listopad
– grudzień 2020 r. oraz za
styczeń – marzec 2021 r.

Zwolnienie z obowiązku
opłacania składek za lipiec –
wrzesień 2020 r.

Kogo dotyczy

Osoby, która prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków
spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub
wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty i rodzaj przeważającej działalności
miała oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19.Z.

Osoby, która świadczyła usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
1996 r. o muzeach, oznaczone kodem PKD 79.90.A.

Termin
składania
wniosków

Warunki

Wniosek

Od
23 lipca
2021 r. do
30
września
2021 r.

• Na 30 września 2020 r. prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na
sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy
lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty (o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).
• Rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 r. oznaczony był kodem
PKD wymienionym w sekcji „Kogo dotyczy”.
• Nastąpił przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19.
• Przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w listopadzie
2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. był niższy o co najmniej RDZ-SK
40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.
• Masz pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty, że
(przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów) byłeś związany
umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej, której kod PKD podałeś we wniosku.
• Złożyłeś dokumenty rozliczeniowe za wnioskowany okres do 30 kwietnia 2021 r. (chyba, że
byłeś zwolniony z obowiązku ich składania).
• Przekażesz wniosek (RDZ-SK) do 30 września 2021 r.

Od
23 lipca
2021 r. do
30
września
2021 r.

• Świadczyłeś usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach, oznaczone kodem PKD wymienionym w sekcji "Kogo dotyczy".
• Byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.
• Przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w pierwszym
miesiącu kalendarzowym, za który składasz wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy
RDZ-M
co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskałeś z tej działalności w tym samym
miesiącu w 2019 r.
• Złożyłeś dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31
października 2021 r. (chyba, że byłeś zwolniony z obowiązku ich składania).
• Przekażesz wniosek (RDZ-M) do 30 września 2021 r.

Forma
złożenia
wniosku

Ile razy
można
złożyć
wniosek

Kwota pomocy

1 raz za
Tylko
każdy
elektroniczna.
miesiąc.

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP wykazana w
deklaracji rozliczeniowej za listopad 2020 r., grudzień 2020 r.,
styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r. W przypadku
płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia
kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru,
która obowiązuje płatnika.

1 raz za
Tylko
każdy
elektroniczna.
miesiąc.

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP wykazana w
deklaracji rozliczeniowej za lipiec 2020 r., sierpień 2020 r. i
wrzesień 2020 r. W przypadku płatników opłacających składki
na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od
najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika.

